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REGINALDO PIMENTA 

Servidores 
da rede 
estadual 
de ensino 
receberão DA so contia 
obenefício | 2) sumi 

estariam cometendo crimes de 
: Fica 7 5 E racismo e antissemitismo nas 

Ao todo, 63 mil profissionais da ativa serão radioscadiate Uidbedistitios 
contemplados com valores que podem variar 4 planejava ataque com bomba 

de R$ 2.905,27 a R$ 6.655,55. Economia, P.n em festa de fim de ano. .3 

VACINA DA PFIZER LIBERADA PARA CRIANÇAS 
Anvisa autorizou o uso do imunizante contra covid-19 em menores com idades entre 5 e 11 anos. Para esta faixa, dose será menor. P. 10 

REGINALDO PIMENTA 

MARCOS PORTO 

Escolas municipais não 
reprovarão por nota baixa 
Alunos da rede de ensino da capital passarão de ano mesmo 
com avaliação ruim. Decisão da Secretaria de Educação 
visa equilibrar o ano letivo de 2022 como atual, atípico.P.6 

Agentes prendem Polícia Militar realiza ação 
otraficante Panda, emergencial após guerra 
chefão naCruzadaSão | defacçõeseveículos 
Sebastião, na Zona Sul | incendiados na Z. Oeste 
RIO DE JANEIRO, P. 4 RIO DE JANEIRO, P. 4 

FABIO COSTA 

Polícia Civil recebeu 62 picapes com blindagens nos para-brisas que serão usadas por 
delegacias de todo o estado. Investimento nas viaturas foi de cerca de R$ 20 milhões. P.5 
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Espaço rebatizadoem PORTUGAL 
Dirigentes do Rubro-Negro 

homenagem a sambista já têm conversa marcada 
com o treinador português 

Um decreto municipal alterou o nome do Parque Madureira, que Paulo Sousa em Lisboa.P.8 
passa a ser chamado de Parque Madureira Mestre Monarco.P.6 
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FLUMINENSE 

Abel Braga projeta 

OPAPAICRISTIANO RONALDO 

SEXTA-FEIRA, 1712-2021 | O DIA 

Cristiano Ronaldoe amulher, Georgina Rodríguez, revelaramemseus perfis do 

Instagramosexodos gêmeos queestão esperando: um meninoe uma menina.“Onde 

reencontro com Fred 
“Corre mais do que em 2012”, diz o novo comandantetricolor sobre o atacante 

DANIEL PERPETUO/FLUMINENSE 

rande destaque do 
título brasileiro de 
2012, Fred voltará a 

trabalhar com Abel 
Braga no Fluminense. Mes- 

mo mais experiente, o cen- 

troavante é visto pelo treina- 
dor com novas característi- 
cas e melhor fisicamente do 
que há nove anos e, inclusive 

há dois, quando se encontra- 

ram no Cruzeiro. 
“Estou muito feliz em 

reencontrar o Fred, meu 

capitão. Hoje, o que eu vejo 

dele jogar, apesar daque- 

le supertime, o Fred cor- 

re mais do que em 2012. A 

equipe estava moldada pra- 
ticamente para ele botar (a 

bola) lá dentro. Ele mudou 

muito, radicalmente a ma- 

neira de se ver como atleta. 
Ele não entrava na muscu- 
lação porque sempre foi for- 
te. Fazia gol, gol, gol. Hoje é 

mais atleta do que foi num 

passado recente”, avaliou 

Abel em entrevista à FluTV. 
O treinador disse contar 

com Fred como o líder da 
equipe, mas também elo- 

giou muito a chegada de Fe- 

lipe Melo, para dividir essa 

função. “Adorei a contrata- 

ção do Felipe. As pessoas 

não têm que analisar idade, 
mas o rendimento dentro de 

VASCO 

Diego Souza está na mira 
Torcida faz campanha pela contratação do jogador 

O desejo da torcida do Vasco 

pode se tornar realidade em 

breve. Após os cruzmaltinos 

fazerem uma campanha nas 

redes sociais pela contrata- 

ção de Diego Souza, o clube 
seanimou com uma possível 

volta do jogador e pretende 

fazer uma proposta a ele, que 

teve sua saída anunciada 
pelo Grêmio na quarta-feira. 

Ainformação é do site “GE”. 

Diego agrada à diretoria 

por conta de sua identifi- 

cação com o clube, que de- 

fendeu entre 2011 e 2012. A 
cúpula acredita que sua pre- 

sença em campo pode inflar 
a torcida. Apesar da anima- 

ção, a questão financeira 

pode pesar em uma possível 

negociação. O Vasco não tem 

condições de pagar um alto 

salário a Diego e eleteria que 

se readequar à realidade do 

clube, que dispensou jogado- 

res para enxugar a folha sa- 

larial, entre eles o argentino 

Germán Cano. 
Apesar do rebaixamento 

do Grêmio, Diego Souza se 

destacou em 2021, marcan- 

do 24 gols. O bom desempe- 

nho fez o atacanterepensar a 

aposentadoria, que seria no 

fim deste ano. 

BOTAFOGO 

Proposta por Luís Oyama 
Meio-campista atuou no Alvinegro por empréstimo em 2021 

O Botafogo formalizou uma 
proposta para comprar Luís 

Oyama, que atuou por em- 
préstimo no clube em 2021, 

junto ao Mirassol nos últimos 

dias. O clubetem interesse em 
permanecer com ojogador. 

Inicialmente, a ideia era 

tentar renovar o empréstimo 

por mais um ano, tentando 

alegar que Oyama iria se va- 

lorizar ainda mais atuando 

na Série A. O Mirassol, con- 
tudo, foi irredutível: apenas 

negociará o jogador se for 

algo de forma definitiva. 

A diretoria do Botafogo, 

então, fez uma proposta para 

adquirir 40% dos direitos eco- 
nômicos do meio-campista. O 

valor seria parcelado e pago 

em12vezes, uma durante cada 

mês de 2022. O clube paulista 

analisa osnúmeros do Alvine- 

gro e deve fazer uma contra- 
proposta em breve. 

A intenção de Oyama é 

permanecer no Botafogo, 

como a própria família do 

jogador já afirmou. O Glo- 

rioso tem uma preferência 
pela compra do atleta, via 

contrato, até o dia 31 de de- 

zembro — data final que ele 

está, teoricamente, empres- 

tado ao clube. 

STOCKCAR 

De volta ao Rio de Janeiro 
Batizada de GP Galeão, a etapa acontecerá em 10 de abril de 2022 

A Secretaria de Estado de Tu- 
rismo do Rio de Janeiro par- 
ticipou, na quarta-feira, do 

evento onde foi anunciado o 
retorno da Stock Car ao Rio 
de Janeiro, em 2022, após dez 

anos fora do Estado. A etapa 

fluminense, batizada de GP 
Galeão, acontecerá no dia 10 

de abril de 2022 e será a pri- 

meira corrida a ser realizada 
em um aeroporto comercial 

na história do esporte nacio- 

nal. Ainiciativa marcará as co- 
memorações dos 70 anos do 
Aeroporto Internacional Tom 

Jobim, inaugurado em 1º de 

fevereiro de 1952. 
Gustavo Tutuca, secretário 

de estado de Turismo, come- 

mora esta conquista eressalta 
que 2022 será marcado pela 

retomada de alguns dos prin- 

cipais eventos esportivos e de 

entretenimento quetinham o 

Rio de Janeiro como sede. 

“O trabalho de retomada 
dos grandes eventos mos- 
tra resultados a partir deste 

anúncio. Sabemos que, mes- 

mo um evento realizado na 
capital, pode gerar impacto 

no interior do estado. O re- 
torno da Stock Car é a prova 
de que as pessoas voltaram a 

acreditar no Rio de Janeiro 
e estão apostando no estado 

para retomar os investimen- 

tos em diversos setores”. 

campo. Ele se cuida louca- 
mente” completou. 

RICARDO GOULART 

O meia-atacante Ricardo 
Goulart, de 30 anos, pode 

ser o mais novo reforço do 
Fluminense. De acordo com 
informações do portal “Uol 

o Tricolor oficializou uma 
proposta pelo jogador ehá o 

clima de otimismo no clube 
das Laranjeiras pelo acerto 
do ex-jogador do Palmeiras 

edo Cruzeiro. 
Destaque do bicampeona- 

to brasileiro do Cruzeiro em 
2013 e 2014, Ricardo Goulart 

embarcou no ano seguin- 
te para o futebol chinês. Ele 

chegou a defender o Palmei- 

ras por empréstimo em 2019, 

mas encerrou recentemente o 
seu vínculo com o Guangzhou 

Evergrande, da China, e dese- 
ja voltar ao futebol brasileiro. 

avidacomeçaa camornuncatermina”, escreveu eminglêsCristiano Ronaldo. 

FLAMENGO 

Paulo Sousa se anima 
com primeiro contato 
Técnico português 
ganha força para 
assumir o 

Flamengo 

O Flamengo começou a in- 
tensificar sua busca porum 

treinador e um nome que 

ganhou força nas últimas 

horas para substituir Rena- 

to Gaúcho, demitido há 20 

dias, é o do português Pau- 
lo Sousa. De acordo com o 
“GE” o técnico se animou 

com o primeiro contato ru- 

bro-negro etem boas chan- 

ces de assumir o clube. 
Segundo o portal, Sousa 

se animou com a possibili- 

dade de seguir os mesmos 

passos de Jorge Jesus e Abel 

Ferreira, portugueses que 

conseguiramter sucesso no 
Brasil. O treinador, inclu- 
sive, já tem encontro mar- 

cado com Marcos Braz e 
Bruno Spindelamanhã, em 

Lisboa. O encontro aconte- 
cerá após uma conversa dos 

dirigentes com Jorge Jesus 
para saber sobreo interesse 

Paulo Sousa está cotado 

dele em uma possível volta. 

Atualmente, Paulo Sousa 

comanda a seleção da Polô- 

nia, mas a rescisão não seria 

um problema, mesmo com a 

equipe europeia disputando 
uma repescagem para a Copa 
do Mundo em março. O trei- 

nador acredita que, neste mo- 

mento, uma vinda ao Brasil 

seriamelhor para sua carreira. 

Além de Paulo Sousa e Jor- 
ge Jesus, o Flamengo também 

avalia osnomes de Carlos Car- 
valhal e Paulo Fonseca. O pri- 

meiro tem como empecilho o 

fato deainda ter contrato com 
o Braga, enquanto o segundo 
pediu valores muito altos. 

Braz,ao lado de Spindel, tem a missão de encontrar um técnico 

MALAS PRONTAS 
dupla Marcos Braz e Bruno Spindel em- 

barca hoje para Portugal para contratar 

um substituto para Renato Gaúcho. A 

tentativa do Flamengo tem nomes conheci- 

dos, como de Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, 

mas, além deles, outros profissionais tam- 

bém estão na lista do clube brasileiro. Tanto 

Paulo Fonseca, ex-Shakhtar Donetsk, quanto 

Paulo Sousa, atual treinador da seleção polo- 

nesa, são outras alternativas, caso Jorge Jesus 

decline do convite rubro-negro. A ordem é 

apenas uma: voltar do Velho Continente com 

um treinador na bagagem. 

TABELA ESMIUÇADA 

m Depois de a Federação de Futebol do Estado do Rio 

de Janeiro divulgar a tabela completa da Taça Guana- 
bara, os clubes começam a se planejar para a disputa 

do Cariocão. O início da competição será no dia 26 de 

janeiro, enquanto o último confronto acontecerá no dia 

20 de março. O regulamento do Campeonato Carioca 

é o mesmo da última temporada: os quatro primeiros 

da Taça Guanabara farão a semifinal do Carioca. Já as 
equipes queterminarem entre a quinta a oitava coloca- 

ção disputarão a Taça Rio. Quem será que leva? 

Coluna publicada às terças, quintas, sextas esábados 

ESPORTEESTÁ 
EMALTA 
EA Secretaria Especial do 

Esporte e do Ministério da 

Cidadania, pela segunda vez, 

superou as metas de 2021. Os 

dados foram divulgados no 
site oficial do governo e os 

números são muito positi- 

vos. Ao todo, mais de 1.500 

obras de infraestrutura es- 
portiva foram entregues nos 

últimos 365 dias. Se o ano foi 
ainda mais difícil, em virtu- 

de da pandemia, o resulta- 

do é excelente e mais uma 
bola dentro do Ministério da 
Cidadania. 

LUCAS UEBEL/G 

mentar para convencê-lo de 
atuar com a cruz de malta. 
Re: le vai topar. 


